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Aika

Keskiviikko 24.9.2014 klo 18-20.20

Paikka

Kokoushuone Lagus

Läsnä

Timo Määttä, puheenjohtaja
Tuomo Haikola
Marja Himanka
Ismo Iso-Heiniemi, poistui klo 19.45 § 134 käsittelyn jälkeen
Anita Kallio
Maija-Liisa Kitinoja
Iina Matikainen
Pekka Similä
Sari Sorvisto

Muut saapuvilla olleet
Kalle Luhtasela
Juhani Alaranta
Pentti Haikola

kirkkovaltuuston puheenjohtaja
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, poissa
talousjohtaja

Asiat
123-138 §§

Pöytäkirjan allekirjoitus

Timo Määttä, puheenjohtaja

sihteeri Pentti Haikola

Iina Matikainen

Pekka Similä

Pöytäkirjan tarkistajat

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 2.10.2014 klo 9-12

Timo Määttä, kirkkoherra
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123.§ Kokouksen avaus
Aluksi veisattiin virsi 458 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti tervetulleiksi ympäristösuunnitelman tekijän Anu Ainasojan ja seurakunnan ympäristövastaavan Hannu Jussi-Pekan. Tämän jälkeen he esittelivät ympäristösuunnitelman.
124.§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava jäsenille viimeistään kolme päivää
ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä.
Esitys, khra
Kokous todettaneen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska paikalla olivat
kaikki neuvoston jäsenet.

125.§ Pöytäkirjan tarkistajien valinta
Kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan pöytäkirja on tarkastettava kokouksessa tai sen
tarkastaa kaksi sitä varten valittua pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys, khra
Kokous valinnee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, jotka toiminevat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Seuraavina pöytäkirjan tarkistajina voisivat toimia Iina Matikainen ja Pekka Similä.
Päätös
Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Iina Matikainen ja Pekka Similä.

126.§ Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto hyväksynee kokouskutsun mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen tälle
kokoukselle.
Päätös
Kokouskutsussa oleva asiajärjestys hyväksyttiin työjärjestykseksi.
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127.§ Ympäristöohjelman käsittely
Ympäristövastaava Hannu Jussi-Pekka ja ympäristösuunnitelman laatija Anu Ainasoja
esittelevät ympäristösuunnitelman.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee ympäristöohjelman auditointia varten.
Päätös, kn
Kirkkoneuvoston keskusteli asiasta ja todettiin suunnitelma hyvin laadituksi ja asianmukaiseksi. Suunnitelmaa täytyy myös toteuttaa toiminnassa.

128.§ Kappalainen Anne Sumelan virkavapausanomus Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille
Kappalainen Anne Sumela anoo Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta virkavapautta
ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto puoltanee kappalainen Anne Sumelan virkavapausanomusta ajalle
11.10.2014 – 15.3.2015.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

129.§ Seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäen virkamääräys
Kappalainen Anne Sumelan virkavapauden ajaksi on syytä anoa Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta seurakuntapastori Veli Matti Linnanmäelle virkamääräystä määräaikaiseen Ylivieskan seurakunnan vs. kappalaisen virkaan ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto pyytänee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta seurakuntapastori Veli
Matti Linnanmäelle virkamääräystä Ylivieskan seurakunnan määräaikaiseen vs. kappalaisen virkaan ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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130.§ Seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakon virkamääräys
Kappalainen Anne Sumelan virkavapauden ajaksi on syytä anoa Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta seurakuntapastori Eeva-Kaisa Laakolle virkamääräystä Ylivieskan seurakunnan määräaikaiseen vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto pyytänee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta seurakuntapastori
Eeva-Kaisa Laakolle virkamääräystä Ylivieskan seurakunnan määräaikaiseen vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

131.§ Pastori Marika Hutun virkamääräys
Kappalainen Anne Sumelan virkavapauden vuoksi on syytä anoa Oulun hiippakunnan
tuomiokapitulilta pastori Marika Hutulle virkamääräystä Ylivieskan seurakunnan määräaikaiseen osa-aikaiseen (60 %) vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 11.10.2014 –
15.3.2015. Pastori Marika Huttu on antanut virkamääräykseen suostumuksensa.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto pyytänee Oulun hiippakunnan tuomiokapitulilta pastori Marika Hutulle
virkamääräystä Ylivieskan seurakunnan määräaikaiseen osa-aikaiseen (60 %) vs. seurakuntapastorin virkaan ajalle 11.10.2014 – 15.3.2015.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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132.§ Jonna Ypyän valinta kanttorin viran sijaiseksi
Kirkkovaltuusto valitsi 26.5.2014 avoimeen kanttorin virkaan 1.10.2014 alkaen Anu
Raution. Valinnasta tehtiin Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen valitus, johon kirkkovaltuusto on antanut lausuntonsa. Valituksen johdosta kanttorin virkaan on valittava sijainen, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt asiasta päätöksensä.
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto valinnee avoimeen kanttorin virkaan sijaiseksi Jonna Ypyän 1.11.2014
alkaen määräaikaiseksi, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut kanttorin viran valinnasta tehtyyn valitukseen päätöksensä.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen ja valitsi Jonna Ypyän 1.11.2014 alkaen määräaikaiseksi kanttorin virkaan, kunnes Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on antanut kanttorin viran valinnasta tehtyyn valitukseen päätöksen. Lokakuun ajan Jonna Ypyä hoitaa kanttorin viran tehtäviä toimituspalkkioisena. Palkkaus on viransijaisuuden ajan vaativuusryhmän 502 mukainen

133.§ Merja Heikkisen opintovapaa-anomus
Liitteenä on Merja Heikkisen virkavapausanomus opintovapaata varten, jota italukeskuksen johtokunta esittää hyväksyttäväksi.
Esitys, tja
Kirkkoneuvosto hyväksynee virkavapaa-anomuksen liitteen mukaisena.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen liitteen mukaisena ja myönsi Merja Heikkiselle virkavapaata 13.10.2014–18.6.2014 väliseksi ajaksi.
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134.§ Palkantarkistuksia
It-aluekeskuksen johtokunta esittää, että opintovapaan ajan tehtävät jaettaisiin jäljelle
jääneiden kolmen työntekijän voimin. Perusteluna on mm. se, että ko. tehtävään perehdytys veisi aikaa. Johtokunta päättää kokouksessaan 22.9. mahdollisista palkankorjauksista ko. virkavapaan ajaksi.
Esitys, tja
Johtokunnan esitys valmistuu maanantaina 22.9. pidettävässä kokouksessa.
4. § IT-asiantuntijoiden palkkaus Merja Heikkisen opintovapaan aikana
Päätettiin esittää isäntäseurakunnan kirkkoneuvostolle 350 euron lisäkorvauksen maksamisesta muille it-asiantuntijoille Merja Heikkisen opintovapaan ajalta. Perusteluna
järjestelylle on mm. se, että töiden sisällön opettaminen uudelle henkilölle tässä ajassa
on vaikea ja vie muilta työntekijöiltä työaikaa. Aluekeskus joutuu tulevana vuonna hyvin
suurten hankkeiden toteuttajaksi ja silloin vaaditaan selkeätä osaamista työnteossa.
Palkkauksen tarkistamisessa on huomioitava myös se, että kyseessä on italuekeskuksen yhteisestä tehtävästä. Tämä esitys koskee vain ja ainoastaan aluekeskuksen henkilöstöä ja on lisäksi määräaikainen.
Korvaus on 13,3 % (347,97€) vaativuusryhmä 601 perustasosta (2616,26€), mutta johtokunnan mielestä riittävä yhden työntekijän töiden jakamiseen määräajaksi. Palkkaus
esitetään astuvaksi voimaan 1.10.2014 alkaen ja se on voimassa Merja Heikkisen virkavapaan ajan.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi johtokunnan esityksen opintovapaan aikaisesta tehtävien jaosta. Tehtävien jaosta sovittiin korvattavan 13,3% (347,97€) vaativuusryhmän 601 perustasosta (2616,26€). Neuvosto korostaa sitä, että ratkaisu koskee ainoastaan tätä
aluekeskuksen henkilöstöä ja on lisäksi määräaikainen.

135.§ Kolehtiluettelon III/2014 vahvistaminen
Esitys, khra
Kirkkoneuvosto vahvistanee kolehtiluettelon III/2014 (liite) siten, että Merijärven kappelineuvosto päättänee jumalanpalveluksen 2.11. kolehtikohteen.
Päätös
Kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.
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136.§ Muut esille tulevat asiat
Lapsityön johtokunnan aloite lapsityön työntekijätilanteesta. Kirkkoneuvoston edustajan lapsityön johtokunnassa Sari Sorvisto esitti kirkkoneuvostolle johtokunnan liitteenä
olevan kirjelmän, jossa tuotiin esille huoli lapsityön työntekijätilanteesta. Kirkkoneuvosto päätti kuulla asiassa lapsityön vastaavaa työntekijää Pirkko Mastokangasta seuraavassa kokouksessa.
137.§ Tiedoksiantoasiat
Talousjohtaja antoi tiedoksi harkinnanvaraista palkanosaa koskevan neuvottelutuloksen.
Talousjohtaja kertoi rovastikunnan kirkkoherrojen ja talouspäälliköiden kokoontumisesta 17.9.2014, jossa tuotiin esille seurakuntien talouden tilanne. Yhdessä rovastikunnan
seurakunnassa on jo jouduttu käynnistämään yhteistoimintaneuvottelu. Lisäksi keväällä
2015 kirkolliskokous päättää ”Seurakuntayhtymä 2015” hankkeesta, jolla on vaikutusta
seurakuntiin. On syytä edetä rovastikunnan sisällä samaa tahtia myös harkinnanvaraisen palkanosan suhteen. Neuvottelussa olivat osapuolina kirkkoherra ja talousjohtaja
sekä työntekijöiden edustajina Maarit Verronen, Kirkon alojen luottamusmies ja Kati
Marjakangas, Jukon luottamusmies. Sovittiin, että harkinnanvaraisen palkanosan käyttöönotosta päätetään kevään kirkolliskokouksen jälkeen viimeistään toukokuun 2015
loppuun mennessä.
Kirkkoherra ilmoitti, että seurakunnan edustajaksi Kalajoen rovastikunnan tiedotustyöryhmään on valittu seurakunnan tiedottaja Jussi Leppälä (Eveliina Pylväs vuorotteluvapaan ajan).
138.§ Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja kokous päätettiin yhteiseen virteen 470:1,4
klo 20.20

